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nsanların dünyayı ve hayatı algılama ve anlama biçimlerini, kendilerini ve kültürlerini tanıma
düzeylerini, dü ünme ve yaratıcılık becerilerini do rudan etkileyen okuma alı kanlı ı, de i en hayat artları ve
teknolojik geli melerin etkisiyle gittikçe azalmaktadır. Toplumun büyük bir kısmı okumamakta ya da okumaya
vakit bulamadı ından ikâyet etmektedir. Birçok insanın okuma kültürüne olan bu yabancılı ı, toplumların
ya antısında güvenilir bir ele tiri ortamının olmaması, ho görüsüzlük, anlayı sızlık, anlayamama,
yorumlayamama ve hepsinden önemlisi kendini ifade edememe gibi sorunları do urmaktadır.
Gelecek açısından oldukça önemli okuma sorununun nedenleri arasında sıkça ekonomik sıkıntılar,
psikolojik ve bili sel özellikler, farklı görü ler, zaman yetersizli i (ya da bir ba ka deyi le okumanın zaman
ayrılması gereken bir etkinlik olarak görülmemesi), sözlü – oral kültürün insanların tüm hayatını kapsaması,
bilgisayar ve televizyonun olumsuz etkileri dile getirilmektedir. Ancak tüm bu sözde nedenlerin ötesinde okuma
sadece bir alı kanlık olarak de il, dinleme veya konu ma becerisi gibi bir beceri olarak algılanıp bireylere küçük
ya lardan itibaren kazandırılmak zorundadır.
Anadil ö retimiyle e zamanlı olarak kazandırılması gereken okuma becerisi, okuma kültürü ya da
okuma alı kanlı ının temeli, niteli indedir. Ancak bu beceri, aile ve ö retmen tutumları, e itim sistemi, ders
programları ve ders kitaplarının etkisiyle gerekti i ekilde geli ememektedir. Salt bilgi vermeye odaklanmı olan
sistem, ö rencilerin okuma kültüründen uzakla masına, edinilmi olan okuma alı kanlıklarını kaybetmelerine de
neden olabilmektedir. Ö renciler okumayı farklı algılayıp, görev bilinciyle hareket ederken okumayı okul dı ı
ya amlarına dâhil edememektedirler. Bu nedenle öncelikle ara tırma, bilgiye ula ma yollarını arama,
yorumlama, de erlendirme, ele tirme, fikir yürütme ve fikir üretme gibi becerilerin kazandırılması e itim
sistemleri kapsamında birinci sırada yerini almalıdır.
Daha burada sayılamayan birçok sorunun saptandı ı “okuma becerisi”, yabancı dil ö retimi ve ö renimi
açısından da farklı sorunlarla gündeme gelmektedir. Ana dilinde okumayan, okuma kültüründen uzak ö renciler,
e itim sistemi ve toplumsal alı kanlıklarımızda yer etmi olan geleneksel, fakat yanlı okuma tutumuna dayalı
olarak yabancı dil ö renirken okumayı, sadece sözcük ezberleme, anlama için çeviri yapma ve anlama sorusu
yanıtlamadan ibaret görmektedir.
Bu anlamda, Salim Razı’nın 2008 yılında yayınladı ı, okuma becerisini ö retim ve de erlendirme
sürecinde her yönüyle irdeledi i, okumanın farklı boyutlarını gözler önüne serdi i “Okuma Becerisi Ö retimi ve
De erlendirilmesi” adlı kitabına dikkat çekmek istiyorum. Okuma alanındaki ara tırmaları, sadece ülkemizle
sınırlı tutmayarak yo unluklu olarak yurt dı ında yapılmı olan çalı maları referans alarak hazırladı ı kitabı, tüm
e itim kademelerindeki ö retmenler ve ö renciler, aynı zamanda hem ana dil hem de yabancı dil ö retenler ve
ö renenler için alanında sözlük niteli inde önemli bir kaynak olarak kabul edilmelidir.
Dilsel, bili sel ve duygusal süreçlerin ba layıcısı olarak kabul edilen okuma becerisini kapsamlı ekilde
ele alan Razı, kitabında okumanın kültürel arka plan bilgisiyle ba lantılı ekilde ö retilmesine dikkat çekerken,
okuma becerisi ö retiminde de erlendirme sürecini de ayrıntılı olarak incelemektedir. Yer verdi i bilgileri salt
kuramsal düzeyde sınırlamayarak, gerek Türkiye’de gerekse dünyada uygulanan sınavlarda okuma becerisi
de erlendirmelerini örneklerle açıklamaktadır.
Bölüm ba lıkları ile kitabın içeri i öyledir:
1. Bölüm: Okuma Becerisi ve Dil Testleri
2. Bölüm: Okuma Süreci
3. Bölüm: Okuma Modelleri
4. Bölüm: Okuma Aktiviteleri
5. Bölüm: Arka Plan Bilgisi
6. Bölüm: Yerelle tirme
7. Bölüm: Okuma Test Teknikleri
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8. Bölüm: A ırlıklı De erlendirme Protokolü
9. Bölüm: Dil Testlerinden Örnekler
Mantıksal bir sıraya göre düzenlenmi olan içeri e bakıldı ında, ço u zaman basite indirgenen okuma
becerisinin, ne kadar çok yönlü ve kapsamlı bir alan oldu u anla ılmaktadır. Ayrıca Razı, kitabın ba ında yer
verdi i kısaltmalar listesinde, Türkiye’de ve yurt dı ında okuma ve dil testleri alanında “3R, SQ3R, DRTA,
KET, YDS vb.” yerle mi terimlerin ngilizce ve Türkçe açılımlarını okuyucuların bilgisine sunmaktadır.
“Okuma Becerisi ve dil testleri” ba lıklı 1. Bölümde, dört temel dil becerisi arasından, algılayıcı
becerilerden biri olan okuma becerisini, farklı ara tırmacılara dayanarak, bilimsel ve bili sel açıklamalarla ve
di er dil becerileri ile ili kisi ba lamında tanımlamaktadır. Okuma becerisini Grabe ve Stoller’a dayanarak,
“okunan bir metinden anlam çıkarma ve bunu yorumlama” olarak tanımlarken, aynı zamanda onu tek bir
cümleyle açıklamanın zorlu unu da dile getirmektedir (bkz. s. 15). Okumanın geli tirilmesi gereken en önemli
dil becerisi oldu una da dikkat çeken Razı, okuma becerisini, süreç ve ürün odaklı incelemekte, okumayı bir
süreç ve bu sürecin ürünü de anlam olarak kabul etmektedir. Ayrıca Aukermann’a dayanarak okumanın,
“algılayıcı, bütünle tirici, bili sel ve duyu sal bir süreç” oldu unu da vurgulamaktadır. Okuma sürecini
açıklarken Razı’nın dikkat çekti i bir di er nokta ise okuma ve ö renme sürecidir. Buna göre, okuma
ö renmeyle e zamanlı geli irken, ö renmedeki eksiklikler temelinde denge bozulacak, ö renme ve ö renilenleri
aktif hale getirme gerçekle meyecektir (bkz. s. 16). Yine bu bölüm kapsamında Razı, “Neden okuyoruz?”
sorusuna yanıt vermeyi de ihmal etmemi tir.
“Okuma Süreci” ba lıklı 2. Bölümde, okumanın karma ık yapısı açıklanmaya çalı ılmı tır. Okumanın,
nasıl bir süreç oldu u, bu süreçte hangi a amaların kaydedildi i ve okumanın bile enleri, “okuma amaçları,
tanımsal süreçler, okumanın i levsel süreçleri ve okuma modelleri”, okudu unu anlama merkez alınarak 4 temel
ba lık altında görselle desteklenerek açıklanmı tır. (bkz. s. 20) Razı, sadece bunlarla sınırlı kalmayarak, bölüm
dâhilinde okuma becerisi edinim süreçleri ile birlikte, okuma vitesleri olarak adlandırılan “tarama, gözden
geçirme, kavrama, ö renme ve ezberleme” olmak üzere be farklı süreçten de bahseder (bkz. s. 21). Okuma
sürecinde olu abilecek olumsuzluklara de inirken, “Okumada Kısa Devre” durumunu açıklar ve böyle durumlar
için söz konusu çözüm yollarını da sunar. “Etkili ve Etkisiz Okuma” durumları hakkında bilgi verdikten sonra,
anadilde ve yabancı dilde okumanın ba lantısını kurmayı da unutmaz.
3. Bölümde ise Razı, bu süreç içinde yer alan farklı “Okuma Modelleri”ni ele alarak, bunları Mecazi ve
Özel Okuma Modelleri olmak üzere iki ana ba lık altında toplamaktadır. Mecazi Okuma Modelleri, a a ıdan
yukarıya, yukarıdan a a ıya ve etkile imli model olarak gruplanırken, bunların dayana ı Özel Okuma Modelleri
ise psikodilbilimsel tahmin oyunu modeli, etkile imli denklik modeli, kelime tarama modeli ve basit okuma
modeli eklinde farklıla maktadır. Bu modeller arasından yukarıdan a a ıya okuma modeli hakkında bilgi
verirken, modelin “ ema Teorisi” ile olan ili kisine de dikkat çeker (bkz. s. 31). ema olarak adlandırılan
geçmi ya antılar sonucu edinilen bilginin, bir ba ka deyi le arka plan bilgisinin, okuma esnasında anlamada
etkin oldu unu farklı ara tırmacılara dayanarak açıklar.
Okuma modelleriyle birlikte kullanılabilecek olan “Okuma Aktiviteleri” ise 4. Bölümün konusunu
olu turmaktadır. Okuma anlama odaklı okuma aktivitelerini, Razı, okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası
aktiviteler olarak ele almı tır (bkz. s. 38-40). Bunlar arasından özellikle metni okumaya geçmeden önce
yapılacak olan okuma öncesi aktivitelerinin, ema Teorisi’ne göre oldukça önemli oldu u dikkat çekti i bir
di er noktadır. Ayrıca ona göre, okuma esnasındaki hata, eksiklik ve metnin do ru anla ılıp yorumlanması
açısından okuma aktiviteleri büyük önem ta ımaktadır.
Kitabın “Arka Plan Bilgisi” ba lıklı 5. Bölümünde, okuma modelleri ve aktiviteleri kapsamında sözü
geçen, okuma anlama süreci bakımından önemli ema Teorisi tanıtılırken aynı zamanda Arka Plan Bilgisi de
ayrıntılı ekilde irdelenmektedir. Razı, ema Teorisi’nin ortaya çıkmasından bu yana yapılan ara tırmalar
sonucunda, okuyucuların geçmi ya antıları aracılı ıyla elde ettikleri arka plan bilgilerinin, okudu unu anlamayı
etkiledi ini, farklı emaları tanıtarak ekiller ve örneklerle açıklamaktadır (bkz. s. 44-50). Okuma anlama
sürecinde aktif hale gelmesi beklenen okuyucu arka plan bilgilerinin, bulunmaması durumu, yani okuyucunun
metne yabancı kalması, anlayamaması Razı’nın üzerinde durdu u bir di er konudur.
Bu duruma çözüm olarak dü ünülebilecek “Yerelle tirme” konusunu Razı, kitabının 6. Bölümünde
ayrıntılı bir biçimde örneklerle somutla tırmı tır. Gerçek bir ileti ime dayanması zorunlu olan dil ö retiminde,
edebi eserlerin bu amaca uygun, faydalı ekilde kullanılaca ını ifade eden Razı, edebi eserlerin zaman zaman
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do rudan kullanılmasının mümkün olamayaca ına da dikkat çekiyor. Okunan metne ili kin kültürel arka plan
bilgisinin bulunmadı ı durumlarda, okuyucular ile metin arasındaki bu sorunun giderilmesi, metnin okuyucu için
anlamlı hale getirilmesi noktasında “Yerelle tirme”yi uygun görüyor. “Yerelle tirme”yi ise “hedef dildeki bir
metinde var olan kültürel ö elerin, metnin dilbilgisine sadık kalınarak, okuyucuların kendi kültürlerine ait
ö elerle de i tirilmesi” olarak tanımlıyor (bkz. s. 59). “Yerelle tirme”yi daha iyi anlatabilmek için ise 2 farklı
metin üzerinde örnek uygulama yapmı tır.
“Okuma Test Teknikleri” ba lıklı 7. Bölümde Razı, okuma becerisinin de erlendirilmesinde
kullanılabilecek test tekniklerini, hazırlama ve de erlendirme a amalarında, uygulayan ki iler açısından
avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte ayrıntılı olarak, örneklerle açıklamaktadır. Farklı sebeplere dayalı olarak
uygulanması gerekli olan dil testleri, teknik ve amaçlara ba lı olarak çe itlilik göstermektedir. Razı, kullanılan
bu tekniklerden hiçbirinin en iyi teknik olarak tanımlanamayaca ını ve tek ba ına yeterli olmayaca ını
hatırlatmakta ve okuma alanında kullanılan tüm test tekniklerini de erlendirme a amaları hakkında da bilgi
vererek örneklerle sıralamaktadır. Buna göre, çoktan seçmeli sorular, bo luk doldurma testleri, soru cevap
tekni i, açık ve kapalı uçlu sorular, cloze testleri, C-testler, cloze çıkarma testi, özet testleri, do ru yanlı tekni i,
hata bulma testleri, kısa cevaplı sorular, e le tirme testleri, sıralama testleri olmak üzere bu alanda kullanılan
tüm test tekniklerini örnekleriyle birlikte ayrıntılı olarak sunmu tur.
Testleri uygulayacak ki ilere verdi i bilgiler bunlarla sınırlı kalmayarak, özellikle sıralama testleri
de erlendirme i lemi sürecinde ya anılan sorunu gidermek amacı ile geli tirilmi “A ırlıklı De erlendirme
Protokolü” ne kitabının 8. Bölümünde yer vermi tir. Geleneksel yöntemlere göre de erlendirme ile
kar ıla tırmalı olarak sundu u “A ırlıklı De erlendirme Protokolü”nün bilgisayarda uygulanmasını ekillerle
görselle tirmi ve puanlamalara ili kin bilgi vermeyi de unutmamı tır. Bunların yanı sıra farklı sınavlara ili kin
e de erlikleri puanlarla birlikte tablolarda sunar.
Razı, kitabının “Dil Testlerinden Örnekler” ba lıklı 9. Bölümünde öncelikle Türkiye’de ve dünyada
yapılan önemli dil sınavlarında kullanılan okuma test tekniklerini tablolarla destekleyerek ayrıntılı biçimde
sunmakta ve kitabın sonunda bu sınavlara ili kin örneklere de yer vermektedir. Türkiye’de yabancı dil bilgisini
ölçmek amacıyla Yüksekö retim Kurulu Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, üç farklı
amaca yönelik yapılmakta olan YDS, KPDS ve ÜDS’ ye ili kin bilgiler vermektedir. Bu sınavlardaki soru türleri
ve da ılımlarını, sürelerini, kapsamlarını, hangi dillerden yapıldıklarını ve bu sınavlara katılan ortalama aday
sayısını, örnek soru türleri ile birlikte ayrıntılı olarak sunmaktadır. Ayrıca Razı, bu bölümde Türkiye dı ında,
Avrupa ba ta olmak üzere dünya çapında evrensel geçerlili i olan dil sınavlarını da tanıtmı tır. Cambridge
Üniversitesi dil sınavları (IELTS, ILEC, CAE vb.) ve TOEFL, ETS gibi birçok sınavda kullanılan okuma test
tekniklerini tanıtan Razı, kitabının sonunda bu sınavlardan örnekler sunmu tur. Yine bu bölüm kapsamında
Türkiye’deki ve yurt dı ındaki ngilizce sınavlarını kar ıla tıran Razı, ülkemizde yapılan sınavların eksik ve
sıkıntılı yanlarını ele tirel ama yapıcı önerilerle dile getirmi tir. Bunun yanı sıra kitap, de erlendirme ve sınav
tekni i olarak veri ve ba vuru kayna ı niteli indedir.
Genellikle yabancı yazarlara ait eserlerden yararlanılarak hazırlanmı olan kitap, bir yandan okuma
becerisi ve ö retimine, di er yandan ülkemizde yapılan dil sınavlarında teknik ve de erlendirme sürecindeki
eksiklikleri ön plana çıkarmaktadır. Bunların yanı sıra yaptı ı sınav tanıtımlarıyla, bu sınavlara da çözüm
bulabilme, eksiklikleri giderme bakımından önemli katkılar sa lamaktadır. Ayrıca toplumdaki bireylerin okuma
becerisini tanıması, okuma kültürü ve alı kanlı ı geli tirmesi yönünden faydalı, bireysel çalı ma durumunda da
rahat anla ılabilecek bir kaynaktır.
Bilindi i gibi toplumların gelece i, geli imi ve kalitesi büyük ölçüde ö retmenlere ba lıdır.
Dolayısıyla, Razı’nın “Okuma Becerisi Ö retimi ve De erlendirilmesi” adlı kitabı, özellikle ö retmen
adaylarının yeti tirildi i E itim Fakültelerinde, ba ta Türk Dili ve Yabancı Dil E itimi Bölümleri olmak üzere
tüm bölümlerin uygun derslerinde kullanılabilecek güzel bir ders materyali olarak i levselle tirilebilir.
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